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         Warszawa, dnia 18.04.2011 
 

Nr zamówienia: 73454-2011; 113625-2011  
 

Zestaw urządzeń do oceny żywotności, suszenia i przechowywania nasion (komory 

hodowlane, szafy suszarnicze, suszarka laboratoryjna, inkubator, zamrażarka -80º C) – 

dostawa, instalacja  i uruchomienie w ramach projektu POIS 05.01.00-00-156/09 pt. 

„Ochrona ex-situ dziko rosnących zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej” 

 

ZAWIADOMIENIE 
 
 Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) zwanej dalej „Ustawą” Polska Akademia 

Nauk Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie zawiadamia, iż w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jak wyżej wpłynęły zapytania do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 

Treść zapytań wraz z odpowiedziami zamieszczono poniżej: 
 

Zapytanie nr 1 z dnia 15 kwietnia 2011-04-15 
 
Część I Szafy suszarnicze z chłodzeniem (typu inkubator) służące do suszenia 
nasion w niskich temperaturach oraz umożliwiające stratyfikacje nasion przed ocena 
ich żywotności: 
 

1. Czy Zamawiający ma jakieś preferencje lub ograniczenia przestrzenne dotyczące 
wymiarów urządzeń? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie ma preferencji dotyczących wymiarów przestrzennych 
urządzeń 
 

2. Czy urządzenia maja mieć funkcje zachowania w pamięci parametrów pracy do 
zgromadzonych w okresie do 10 tygodni? 

 
Odpowiedź: Urządzenia nie muszą posiadać takich funkcji. 
 

3. Czy zamawiający może sprecyzować czy wymaga wyświetlacza typu LCD? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wyświetlacza typu LCD. 
 

4. Czy urządzenie powinno posiadać wizualno akustyczny alarm odchylenia od 
zadanej temperatury i wizualno akustyczny zabezpieczenie przed przegrzaniem? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało wizualno akustyczny alarm 
odchylenia od zadanej temperatury i wizualno akustyczne zabezpieczenie przed 
przegrzaniem. 
 

5. Czy urządzenie ma posiadać możliwość podłączenia i sterowania parametrami 
pracy za pomocą opcjonalnego interfejsu z menu komputera? 

 
Odpowiedź: Zmawiający nie wymaga tego typu funkcji. 
 

POLSKA AKADEMIA NAUK 
OGRÓD BOTANICZNY – CENTRUM ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI  BIOLOGICZNEJ  
W  POWSINIE 
POLISH ACADEMY OF SCIENCES  
BOTANICAL GARDEN – CENTER FOR BIOLOGICAL DIVERSITY CONSERVATION  IN POWSIN 
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Część II Ultrazamrażarka -80 st.C służąca do przechowywania nasion: 
 

1. Czy zamawiający może sprecyzować jaką zamrażarkę ma na myśli pionową czy 
skrzyniową? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zamrażarki pionowej. 
 

2. Czy zamawiający ma jakieś preferencji lub ograniczenia przestrzenne dotyczące 
wymiarów urządzeń? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie ma wymagań co do wymiarów przestrzennych urządzenia. 
 

3. Czy zamawiający wymaga w zamrażarce wyświetlacz LCD? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiej funkcji. 
 

4. Czy system „back-up” ma mieć możliwość zliczania zużytego CO2 i informowania o 
tym fakcie w formie komunikatu i jednocześnie posiadać możliwość działania 
ciągłego do 96 godzin?   

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiej funkcji. Czas ciągłego działania systemu 
„back-up” przynajmniej 48 godzin. 
 

5. Czy Zamawiający może sprecyzować czy stelaże zaoferowane do zamrażarek mają 
zajmować 100% powierzchni wewnętrznej, 50% powierzchni wewnętrznej lub czy 
istnieje inna koncepcja zaaranżowania wnętrza urządzeń ? 

 
Odpowiedź: Stelaże powinny zajmować przynajmniej 50% objętości komory roboczej.  
 

6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 382 litry? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści urządzenia o pojemności 382 litry. 
 

7. Czy Zamawiający może sprecyzować czy stelaże mają być wykonane ze stali 
nierdzewnej czy innego materiału odpornego na korozję? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga stelaży ze stali nierdzewnej. 
 

8. Czy sterownik zamrażarki ma być wyposażony w alarmy o zbyt niskiej i zbyt 
wysokiej temperaturze w zamrażarce, niedomknięciu drzwi, zaniku zasilania, zbyt 
wysokiej temperaturze otoczenia, konieczności wymiany uszkodzonej części., 
uszkodzenia wentylatora, oddzielne powiadomienia diagnostyczne odnośnie toku 
pracy każdego z kompresorów.? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zamrażarki wyposażonej w alarmy o zbyt niskiej i zbyt 
wysokiej temperaturze, niedomknięciu drzwi, zaniku zasilania. 
 
Część III – komora hodowlana do kiełkowania nasion w kontrolowanych warunkach 
służąca do oceny żywotności nasion poprzez testy kiełkowania. 
 

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 294 litry? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o takiej pojemności. 
 

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem ustawianej temperatury przy 
włączonym oświetleniu od +10° C do +50°C? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z zakresem ustawianej temperatury 
przy włączonym oświetleniu od +10° C do +50°C. 
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3. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie było wyposażone w funkcje alarmowe o 
stanach awaryjnych: zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury, poziomu wilgotności, 
otwartych drzwi, zaniku napięcia (stykowy)? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w takie funkcje. 
 

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie nastawianej wilgotności od 55% 
do 90%? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga urządzenia o zakresie nastawianej wilgotności w 
zakresie od 20% do 90% lub szerszym. 
 
Część IV – Inkubator do kiełkowania nasion służący do oceny żywności nasion. 
 

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 93 litry? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenia o pojemności od minimum 40 do 60 
litrów, ale dopuści warunkowo urządzenie o pojemności 93 litrów pod warunkiem 
utrzymania pozostałych parametrów.  
 
Część V – Suszarka laboratoryjna służąca do suszenia i sterylizacji szkła 
laboratoryjnego. 
 

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 157 litrów? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  urządzenie o  pojemności 100 - 150 litrów, ale 
dopuści urządzenie o pojemności 157 litrów pod warunkiem utrzymania pozostałych 
parametrów. 
 

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem ustawianej temperatury od +40°C 
do +250°C? 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenia z zakresem temperatury pracy  od +10° 
powyżej temperatury powietrza do 200°C lub szerszym. 
 

Zapytanie nr 2 z dnia 15 kwietnia 2011 

 

Część nr 3 – komora hodowlana do kiełkowania nasion w kontrolowanych 

warunkach – 2szt. 

 

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory hodowlanej do kiełkowania 
roślin o pojemności wynoszącej 600 litrów? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie zgodzi się na komorę o pojemności 600l.  
 
Część nr 2 – ultrazamrażarka -80°C – 1 sztuka 

 
1. Proszę o podanie liczby stelaży lub o informację jaka procentowo część 

zamrażarki ma być wypełniona metalowymi stelażami na pudełka 
przechowalnicze. 

 
Odpowiedź: Stelaże powinny zajmować przynajmniej 50% objętości komory roboczej.  
 

2. Czy Zamawiający wymaga również dostarczenia pudełek do przechowywania 
próbek wraz z dostawą zamrażarki? Jeżeli tak, proszę o określenie liczby 
pudełek. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia pudełek do przechowywania próbek. 
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3. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia butli z CO2 do 
systemu back-up wraz z dostawą zamrażarki? Czy butla o zawartości CO2 min. 
30 kg, będzie dla Zamawiającego wystarczająca? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia butli z CO2 do systemu back-up wraz z 
dostawą zamrażarki. Pojemność butli powinna zapewnić ciągłe działanie systemu „back-up” 
przez przynajmniej 48 godzin. 
 

4. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z 
dostawą  zamrażarki systemu awaryjnego podtrzymywania temperatury 
zasilanego CO2 (tzw. system CO2 back-up) programowanego i sterowanego z 
panelu sterowania zamrażarki oraz posiadającego własne zasilanie 
akumulatorowe oraz własny czujnik temperatury?  

 
Odpowiedź:  Zamawiający nie ma wymagań co do sposobu programowania  i sterowania 
systemu „back-up”. Zamawiający wymaga zasilania akumulatorowego systemu „back-up” 
oraz własnego czujnika temperatury. 
 

5. Czy wymagane jest aby system awaryjnego podtrzymywania temperatury 
pochodził od tego samego producenta co zamrażarka, dla zagwarantowania 
całkowitej kompatybilności urządzeń? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby system awaryjnego podtrzymywania temperatury 
pochodził od tego samego producenta co zamrażarka. 
 

6. Proszę o doprecyzowanie czy w celu umożliwienia identyfikacji stanów 
alarmowych  każdy alarm obecny w zamrażarce ma być reprezentowany 
oddzielną, opisaną diodą znajdującą się na panelu sterowania, informującą o  
konkretnym stanie alarmowym? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby każdy alarm obecny w zamrażarce był 
reprezentowany oddzielną, opisaną diodą znajdującą się na panelu sterowania. 
 

7. Proszę o doprecyzowanie czy drzwiczki wewnętrzne zamykające poszczególne 
sekcje mają być wyposażone w uszczelkę zamontowaną wokół drzwiczek, 
zapewniającą całkowitą szczelność każdej z sekcji podczas jej zamknięcia, co 
minimalizuje powstawanie oszronienia ? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby drzwiczki wewnętrzne zamykające poszczególne 
sekcje były wyposażone w uszczelkę zamontowaną wokół drzwiczek, zapewniającą 
całkowitą szczelność każdej z sekcji podczas jej zamknięcia. 
 

8. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wyposażenia zamrażarki w 
podgrzewany port wyrównywania ciśnień, zapobiegający przysysaniu się drzwi 
zewnętrznych zamrażarki i umożliwiający łatwe otwieranie? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyposażenia zamrażarki w podgrzewany port 
wyrównywania ciśnień, zapobiegający przysysaniu się drzwi zewnętrznych zamrażarki. 

 

Zapytanie nr 3 z dnia 15 kwietnia 2011 
 

1. Czy stelaże metalowe wymagane w wierszu 9 tabeli powinny być dostarczone w 
ilości wypełniającej całkowicie komorę zamrażarki? Jeżeli nie, prosimy o podanie 
jaki procent komory ma być wypełniony stelażami?” 

 

Odpowiedź: Stelaże powinny zajmować przynajmniej 50% objętości komory roboczej.  

 


